Normas ESPECÍFICAS para elaboração do Resumo Expandido
III COPELI
O resumo expandido deve ser redigido em documento no formato Word
(extensão em: .doc), papel A4, com a seguinte formatação de margens:
superior 3,5 cm, inferior 3 cm, lateral esquerda 3,5 cm, lateral direita 3 cm. O
número máximo de páginas é quatro. Usuários do Office 2007 devem ficar
atentos para não salvar na extensão .docx, pois resumos salvos em extensões
diferentes de .doc serão automaticamente rejeitados.
1. Cada inscrito pode submeter somente um resumo expandido.
2. Será permitido o número máximo de 5 referências bibliográficas. Estas
deverão ser citadas ao longo do trabalho.
3. O resumo expandido deve conter:
 título do resumo;
 nome dos autores;
 afiliação dos autores;
 palavras-chave;
 resumo;
 introdução;
 materiais e métodos;
 resultados e discussão;
 conclusões;
 referências.

4. Caso algum dos itens acima tiver mais de um parágrafo, a partir do segundo
estes devem vir sem a tabulação de parágrafo. O resumo expandido deve ser
apresentado de acordo com o arquivo “Modelo de resumo expandido”.

5. Referências
Espaço simples, com espaçamento de 1,5 entre um e outro autor, que deverão
ser citados em ordem alfabética. Uso abreviado dos nomes de autores. Ex:
RODRIGUES, J. A. Para os demais modelos, seguir a Norma da ABNT NBR6023 e exemplos abaixo, com destaques em negrito:
Livro:
LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 5. ed.
São Paulo: Loyola, 2007.
Coletâneas:
AZEVEDO, M. L. N. de (Org.). Políticas públicas e Educação: debates
contemporâneos. Maringá: Eduem, 2008.
Capítulo de Livro:

CATANI, A. M. Pierre Bourdieu: um estudo da noção de campo e de suas
apropriações brasileiras nas produções educacionais: proposta de trabalho. In:
AZEVEDO, M. L. N. de (Org.). Políticas públicas e Educação: debates
contemporâneos. Maringá: Eduem, 2008. p. 231-250.
Artigo de revista:
MENDES, C. M. M. A importância da pesquisa de fontes para os estudos
históricos. Acta Scientiarum Education, Maringá, v. 33, n. 2, p. 205-209,
2011.
Trabalho em evento:
DAMASIO, E. OJS journals in Brazil: considerations for increased impact and
visibility. In: PKP SCHOLARLY PUBLISHING CONFERENCE, 2., 2011.
Anais… Berlin: PKP, 2011. p. 15.
Monografia, dissertação e tese:
MOTERLE, L. M. Análise biométrica da qualidade fisiológica de sementes
de milho. 2010. 150f. Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em
Agronomia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010.
Documento on-line:
RAYWARD, W. B. The International Federation for Information and
Documentation FID. In: WIEGAND, W. A.; DAVIS JR., D. G. (Ed.).
Encyclopedia of library history. New York: Garland Press, 1994. P. 290-294.
Disponível em: <http://people.lis.illinois.edu/~wrayward/otlet/FIDHIST2.htm
>. Acesso em: 20 fev. 2012.
OBS: se o documento on-line ou eletrônico estiver em versão digitalizada
original-PDF, fazer a referência como material impresso.

